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  چكيده

ز سـدهاي برقـابي بـا اسـتفاده از الگـوريتم            سازي طراحي و بهـره بـرداري ا        له بهينه أدر اين تحقيق مس   
له أمـس برداري معلـوم و      سياست بهره با  بهينه سازي طراحي    له  أمس دو در   (PSO)سازي مبتني بر هوش جمعي        بهينه
اول متغيرهـاي ارتفـاع نرمـال و        مـساله   در  . برداري مورد مطالعه قرار گرفته است      م طراحي و بهره   أسازي تو  بهينه

سـازي    بهينـه   بعنوان متغيرهاي طراحـي سيـستم مخـزن برقـابي          داري سد و ظرفيت نيروگاه    رقوم حداقل بهره بر   
متغيرهاي ارتفاع نرمال سد، رقوم حداقل بهـره بـرداري و ظرفيـت نيروگـاه بـه عنـوان                   دوم  مساله  در  . شوند مي

بـرداري   متغيرهاي طراحي و متغيرهاي جريان خروجي از مخزن در هر دوره زماني بـه عنـوان متغيرهـاي بهـره                   
م در مطالعـه    أنتايج مدلهاي طراحي بهينه و طراحي و بهره بـرداري بهينـه تـو              .شوند سازي مي  م بهينه أبصورت تو 

) انـرژي مطمـئن   (توليـد بـده انـرژي قابـل استحـصال           براي  % 90موردي سد بختياري و در سطح اعتمادپذيري        
ـ     نوع مساله فوق   دوحكايت از نزديكي بسيار زياد جوابهاي        ـ     و بـه عب سـازي   ثير قابـل مالحظـه بهينـه      أارتي عـدم ت

عليرغم آن در شرايط احتساب بزرگي كمبود و زماني كه بزرگي شكستهاي رخ داده              . برداري دارد  متغيرهاي بهره 
 هايمين بده انرژي مطمئن مورد نياز ناتوان است، در سـاختار مـدل            أدر دوره هاي خشك، كه در آنها سيستم در ت         

 بـرداري  برداي معلوم و طراحي و بهره       تفاوت بين مدلهاي طراحي بهينه با سياست بهره        ،شود سازي لحاظ مي   بهينه
 در شـرايط مختلـف و انـواع مـدلهاي           PSOدهد كه الگوريتم     همچنين نتايج نشان مي   . نمايد م ظهور مي  أ تو بهينه

  .باشد ميتوسعه يافته از توفيق قابل توجهي در نيل به جوابهاي مطلوب برخودار 
  

  PSO، الگوريتم برداري بهينه طراحي و بهره، سيستم مخزن برقابي: ها اژهوكليد 
  
  مقدمه -1

 منظر منابع آب مي تواند يك مساله پيچيده به لحـاظ نـوع              زبهينه سازي طراحي و بهره برداري از سدهاي برقابي ا         
 و غيـر محـدب در كنـار    بنـدي آن باشـد، كـه علـت آن ريـشه در وجـود توابـع غيـر خطـي            سازي حاصل و فرمول    مدل بهينه 

 له بهينـه سـازي غيـر محـدب        أله بـه يـك مـس      أمشكالت فوق نهايتا منجر بـه تبـديل مـس         . متغيرهاي گسسته يا دو مقداره دارد     
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)nonconvex( گردد كه از انواع مسايل پيچيده و مشكل براي حل توسط روشـهاي كالسـيك بهينـه سـازي غيـر خطـي                         مي
 بر مبناي جستجوي تصادفي مبتني بر الگوريتمهاي تكـاملي در حـل اينگونـه مـدلها              از طرف ديگر استفاده از روشهاي     . است

له بهينه سازي طراحي و بهره بـرداري از سـدهاي برقـابي بـا اسـتفاده از الگـوريتم                    أ مس مقالهدر اين   . اميدوار كننده بوده است   
 دو راستا در اين .د نظر قرار گرفته است مورPSOو يا ) Particle Swarm Optimization ( هوش جمعيسازي مبتني بر بهينه
 تـوأم  بـصورت     بهينـه بـرداري     مـساله طراحـي و بهـره       و  بهينـه مـساله طراحـي     شامل  ه  گيرد ك   مسأله مورد بررسي قرار مي    نوع  
مدلهاي توسعه يافته در مطالعه موردي سيستم مخزن برقابي سد بختيـاري اسـتفاده شـده و نتـايج آنهـا بـا يگـديگر                         . باشند  مي
  . شده است ايسهمق

  
  Particle Swarm Optimizationالگوريتم  -2

 پرنده ها دسته حركت ايده اصلي پيدايش آن از نحوهسازي يك رفتار دسته جمعي است كه   شبيهPSO الگوريتم
  مانند ساير تكنيك هاي محاسباتي تكاملي ازاين الگوريتم. )Eberhart ،1995 و Kennedy( نشأت گرفته استو ماهيان 

. كند يك جمعيت كه شامل راه حل هاي بالقوه مسئله تحت بررسي است، جهت اكتشاف در فضاي جستجو استفاده مي
ي برمبناي جمعيت مي باشد، اما تفاوت آن در اين است كه هرذره زسا روش بهينهيك   الگوريتم ژنتيك مانندPSOگرچه 

. باشد  ذره به منظور اكتشاف در بين جوابهاي موجود ميداراي يك بردار سرعت است، كه مسئول تغيير دادن موقعيت آن
تغيير (سرعت  ،Xi=(xi1,xi2,...,xiD) بعدي D از جمعيت  با بردار iذره  بعدي باشد، Dاگر فضاي جستجو يك فضاي 

 بصورت i بهترين مكان ديده شده تا بحال توسط ذره ،Vi=(vi1,vi2,...,viD) بعدي Dاين ذره با بردار ) مكان
Pi=(pi1,pi2,...,piD)  با انديس  جمعيت كلبهترين ذره در و g جمعيت ذرات مطابق با دو معادله زير به . شود نشان داده مي
  :)Shi ،1998 و Eberhart(شوند  حركت واداشته مي

( ))()( 2211
1 n

id
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nn
id

n
id
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id
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id xprcxprcvv −+−+=+ ωχ            )1(  

11 ++ += n
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n
id vxx                )2(  

 دو c2 و c1 وزن اينرسـي،  ω شـماره تكـرار،  n  برابر با انـدازه جمعيـت،  N و i = 1,2,...N ؛ d = 1,2,...,D  در اين روابطكه
  براي محدود كردن سرعت بكـار ωتواند مانند   فاكتور انقباض، كه مي χ،ثابت مثبت بنامهاي ضرايب شناخت و اجتماعي      

  . دنباش  مي[0,1] اعداد تصادفي با توزيع يكنواخت بين r2  وr1  ورود
رونديابي متغيرهاي تصميم مسأله محاسبات ، با استفاده از مقادير بدست آمده براي PSOدر هر تكرار از الگوريتم 

توجه به مقدار تابع هدف  و با تعيين مقادير بهينه متغيرها با  صورت گرفتهو مقدار انرژي حاصل از سيستممتوالي جريان 
 اين روند تا رسيدن به يك .شوند ه ميدبدست آور) 2(و ) 1(بدست آمده، مقادير جديد متغيرها با استفاده از معادالت 

 ادامه  مشخص تكرار متوالييك تعداد در مقدار كمينه بدست آمده براي تابع هدفتعداد تكرار ماكزيمم و يا تكرار شدن 
  .يابد مي

  
  PSOالگوريتم با استفاده از  مخزن برقابي سيستمسازي  بهينه -3

سازي  در مطالعات عملي سيستمهاي مخازن برقابي، به منظور محاسبه پتانسيل بده انرژي سيستم از يك مدل شبيه
د در ادامه، به توضيح در مور. شود  استفاده ميRBSو يا ) reliability-based simulation(مخزن بر مبناي اعتمادپذيري 

منظور طراحي بهينه يك سيستم مخزن  به PSO پرداخته شده و سپس نحوه استفاده از اين مدل در الگوريتم RBSيك مدل 
  .شود برقابي شرح داده مي
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  (RBS) مدل شبيه سازي مخزن برقابي بر مبناي اعتماد پذيري -3-1
قل بهره برداري، از آنجاكه ظرفيت به منظور تعيين ظرفيت نصب به ازاي هر تراز مشخص از احجام نرمال و حدا

باشد  گردد، الزم است در ابتدا ظرفيت نيروگاه كه متغير تصميم مدل مي نصب نيروگاه طي روند سعي و خطا تعيين مي
سپس با .  و متناسب با اين حدس اوليه، جريان خروجي و انرژي توليدي نيروگاه در هر ماه تعيين گرددهتخمين زده شد
هاي سري تاريخي، اعتمادپذيري تامين نياز انرژي و ديگر شاخص هاي توليد  نديابي جريان در طول ماهتكرار فرآيند رو

  :استفاده نمود) 3(مي توان از رابطه نيروگاه بعنوان يك حدس اوليه براي ظرفيت  .انرژي برقابي تعيين گردد

nhoursPF
aHQ

IC ave

*
***73.2 max=              )3(  

، (MCM) ميانگين جريانهاي ماهانه ورودي به مخزن Qave، (MW) نيروگاه ليه براي ظرفيت حدس اوICكه در اين رابطه، 
Hmax اختالف تراز نرمال و تراز ميانگين پاياب (m) ،PFضريب كاركرد نيروگاه  ،a فاكتور كاهش دوره هاي خشك كه 

در نبود مطالعات خاص . باشد  مي(hr)  تعداد ساعات كار نيروگاهnhours و  درنظرگرفته مي شود8/0 تا 5/0مقدار آن بين 
بده انرژي  رابطه .شود در نظر گرفته ميتخمين زده شده انرژي بده ماهانه برابر با انرژي مطمئن مطلوب بازار انرژي، مقدار 

  :انرژي توليدي براساس جريان خروجي از مخزن به شكل زير تعريف مي شودنيز رابطه   ونيروگاهمطلوب و ظرفيت مطمئن 
)(**)( tPFnhoursICtFE =              )4(  

)(*))()())()((*5.0()(*73.2)( 12 teththththtRtE pfTAIL −−+∗=         )5(  
 t انرژي توليدي طي دوره E(t) ،(MWh)در يك ماه مطلوب برآورد شده انرژي مطمئن بده  FE(t) كه در اين روابط،

)MWh( ،epراندمان نيروگاه  ،R(t) جريان عبوري از توربين طي دوره t  (MCM) ،h1(t)/h2(t)در ابتدا و  تراز آب در مخزن 
 t  (m) افت انرژي در نيروگاه طي دوره hf(t) و t  (m) تراز آب در پاياب نيروگاه طي دوره t (m) ،hTAIL(t) دوره انتهاي
   :بدست مي آيد) 6(از رابطه ) 5(و ) 4(جريان عبوري از توربين با توجه به روابط در نتيجه . باشند مي

pf eththth
tFEtR

*))()()((5.0(*73.2
)()(

12 −+
=             )6(  

در هر گام ) sequential streamflow routing(رونديابي متوالي جريان  محاسبات ، خروجي بدست آمده جريانبا توجه به
  :گيرد صورت مي و با فرض ناچيز بودن ميزان تبخير از مخزن زماني

)()()()()1( tSpilltRtQtStS −−+=+             )7 (  
 حجم آب عبوري از t ،R(t) حجم آب ورودي به مخزن در ماه t ،Q(t)زن در ماه  حجم آب مخS(t)كه در اين رابطه، 

 از محاسبات حجم جريان خروجي از مخزن گام زماني هردر . باشند  مي سرريز در ماهSpill(t) و tتوربين نيروگاه در ماه 
 حجم حداقل مخزن متناظر با چنانچه. گردد تعيين شده و براساس آن ميزان انرژي توليدي در آن گام زماني مشخص مي

 پس از تعيين جريان اگر،  نشان دهيمSmaxو حجم حداكثر مخزن متناظر با رقوم نرمال را  Sminرقوم حداقل بهره برداري را با 
و سرريز از مخزن وجود نخواهد تغيير نمي كند ميزان خروجي از مخزن  باشد Smin≤ S(t+1)≤ Smax ،)6(خروجي از رابطه 

 باشد در اين صورت ميزان دبي خروجي از سد افزايش يافته و در نتيجه ميزان توليد انرژي در S(t+1)>Smaxاگر . داشت
با تامين انرژي ثانويه حداكثر متناظر با ظرفيت نصب نيروگاه، مازاد بر جريان به عنوان سرريز . دوره مزبور افزايش مي يابد

لت قبل كمبودي در توليد انرژي وجود نداشته و انرژي ثانويه نيز به مقدار در اين صورت نيز مانند حا. شود در نظر گرفته مي
 باشد، در اين حالت رقوم مخزن كمتر از رقوم حداقل بهره برداري S(t+1)<Sminاگر . شود انرژي توليدي افزوده مي

رژي برقابي كمبود وجود خواهد يابد و در اين شرايط در توليد ان  ميزان توليد انرژي برقابي كاهش مينتيجهباشد كه در  مي
اعتمادپذيري كه به  با انجام اين مراحل براي كل دوره زماني، ميزان .گردد براي سيستم محسوب مييك شكست داشت كه 

اگر  .گردد شود به تعداد كل ماهها تعريف شده محاسبه مي صورت نسبت تعداد ماههايي كه نياز ماهانه انرژي تامين مي
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، بده انرژي مطمئن برآورد شده در مرحله قبل و متناظرا متر باشدكه شده از مقدار اعتمادپذيري مطلوب اعتمادپذيري محاسب
ظرفيت اصالح بده انرژي مطمئن و پس از . دنياب افزايش ميمقادير فوق يابد و در غير اينصورت  كاهش مييروگاه ظرفيت ن

در تامين بده انرژي ، تا آنجاكه اعتمادپذيري مورد نظر شود  تكرار ميRBS، تمامي مراحل ذكر شده براي مدل يروگاهن
با استفاده از اين روش عملكرد سيستم در تركيب هاي مختلفي از تراز نرمال و تراز حداقل  . نتيجه شودتخمين زده شده

خزن انتخاب  خالص گردد به عنوان مشخصه بهينه براي مهزينه كمترينمخزن مورد تحليل قرار گرفته و تركيبي كه منجر به 
  .گردد مي
  
  طراحي سيستم مخزن برقابي  سازي بهينه مدلهاي - 3-2

متغيرهاي تصميم رقوم حداقل بهره برداري و رقوم  A1در مدل .  مدل فرمولبندي شده استدو در قالب مسألهين ا
آيند جستجوي مستقيم نرمال به عنوان متغيرهاي مستقل بوده و متغير ظرفيت نيروگاه، متغير تصميمي است كه توسط يك فر

اين امر بدين معني است كه مدل در هر تكرار خود، پس از يافتن مقادير بهينه ارتفاع و رقوم . شود  تعيين ميPSOدر درون 
 محاسبه نموده و سپس تابع هدف مسأله را RBS با استفاده از مدل  ظرفيت نيروگاه را،حداقل بهره برداري بدست آمده

  :شود  هدف مسأله در اين مدل به اينصورت تعريف ميتابع .نمايد محاسبه مي
lifeyearEsvaluelifeyearEfvaluePeCPCDCCost scndfirmtotal ××−××−++=1        )8(  

1، كه در آن
totalCostسيستم در مدل  هزينه خالص A1برحسب ميليارد ريال  ،PeC 100 يك عدد ثابت برابر ،DC هزينه 

 مقدار ارزش انرژي مطمئن fvalue، ب ميليارد ريال هزينه احداث نيروگاه بر حسPC، احداث سد بر حسب ميليارد ريال
 160 مقدار ارزش انرژي ثانويه برابر با svalueء و ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت انرژي توليدي در سال مبنا160برابر با 

ن مشاور  مطالعات صورت گرفته توسط مهندسيمستخرج از ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت انرژي توليدي در سال مبناء
  .باشند ميسد بختياري مورد مطالعه طرح 

 تأمين منظور  به در اين مدل.شود در نظر گرفته مي PSO يك متغير تصميم نيز، متغير ظرفيت نيروگاه A2در مدل 
 اعتمادپذيري بدست آمده در هر مقادير  تفاوت تابع هدف مدل برايدر از يك تابع جريمه ،شرط اعتمادپذيري مطلوب

رقوم نرمال، رقوم حداقل بهره (بدين ترتيب كليه متغيرهاي تصميم در مسأله . شود استفاده مي  مطلوب اعتمادپذيري بامرحله
بنابراين تابع هدف مسأله در . شوند  محاسبه ميPSOبه صورت جستجوي تصادفي در الگوريتم ) برداري و ظرفيت نيروگاه

  :شود اين حالت بدين صورت در نظر گرفته مي
PTarRELRELCostCost totaltotal *)(12 −+=        )9     (  

2كه در اين رابطه، 
totalCost  هزينه خالص سيستم در مدلA2 ،1 برحسب ميليارد ريال

totalCost مانند آنچه كه در قبل 
ن مطالعه كه در ايسطح اعتمادپذيري مطلوب  TarREL ،مرحله اعتمادپذيري بدست آمده در هر RELتوضيح داده شد، 

خيلي زياد باشد كه نه مقدار اين ضريب بايد . باشد مي 104 برابر  فاكتور پنالتيPدر نظر گرفته شده و ضريب % 90برابر با 
موجب همگرايي زودرس مدل گردد و نه خيلي كوچك كه مدل به سمت جوابي همگرا شود كه سطح اعتماد پذيري 

  .مورد نظر را ارضا نكند
 براساس اعتمادپذيري با استفاده از  وسازي مخزن برقابي با روش رونديابي متوالي جريان بيهدر هر دو مدل فوق ش

، A1 بر خالف مدل A2 در مدل .پذيرد رداري معلوم استاندارد برقابي به منظور تامين نياز ثابت انرژي انجام ميب سياست بهره
شود  از طريق يك روش جستجوي تكراري تا زمان رسيدن به ميزان اعتمادپذيري قابل قبول محاسبه نميظرفيت نيروگاه 

ازاي هر مقدار بدست آمده جريمه   صورت پذيرفته و بهPSOبلكه اين امر با استفاده از جستجوي تصادفي توسط ذرات 
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گردد  ه سمت مقاديري براي ظرفيت نيروگاه مياين جريمه منجر به همگرايي ذرات ب. گردد متناظردر تابع هدف لحاظ مي
  .كه شرط مورد نظر را تأمين نمايند

  
  سيستم مخزن برقابي برداري   و بهرهطراحي سازي توأم بهينه مدلهاي - 3-3

برداري ثابت در نظر گرفته شده بود كه در آن   يك سياست بهرهA2 و A1سازي طراحي  در مدلهاي بهينه
براي تأمين انرژي مورد نياز در همان گام در صورت امكان انجام الزم زماني برابر با ميزان رهاسازي مخزن در هر گام 

برداري از مخزن نيز بعنوان متغير مسأله در نظر  برداري، سياست بهره سازي توأم طراحي و بهره اما در حالت بهينه. پذيرد مي
در اين حالت نيز مسأله در قالب دو مدل كه سياست . وندش يابي مي گرفته شده و متغيرهاي رهاسازي از مخزن نيز بهينه

برداري از مخزن به  سياست بهره B1 در مدل. گيرد باشد، مورد بررسي قرار مي برداري تعريف شده در آنها متفاوت مي بهره
. باشند دل مي متغير تصميم در مماهيانه،گردد كه پارامترهاي اين توابع به صورت  ميصورت توابع خطي پارامتريك بيان 

  :باشد رابطه در نظر گرفته شده در اين مدل براي محاسبه خروجي از مخزن در هر ماه از سال بدين شكل مي
.12,...,2,1,,...,2,1)()()()()()( ==−×+×= mTtmctQmbtSmatR    )10     (  

 باشد؛  متغير تصميم مي39 داراي B1مدل  بنابراين. برداري مدل هستند  متغيرهاي بهرهc(m) و a(m) ،b(m)كه در اين رابطه، 
برداري و ظرفيت نيروگاه بعنوان متغيرهاي طراحي و متغيرهاي روابط خطي  كه متغيرهاي رقوم نرمال، رقوم حداقل بهره
  . باشند برداري مسأله در اين مدل مي رهاسازي ماهانه از مخزن بعنوان متغيرهاي بهره

 گام زماني ماهيانهخزن در هر برداري خطي، مقادير جريان خروجي از م به جاي اعمال سياست بهره  B2در مدل 
سازي در اين  در نتيجه مدل بهينه .شوند در نظر گرفته مي PSO در الگوريتم برداري  بهره تصميمهاي متغير بعنوانمستقيماً

. باشد مواجه مي)  ساله41سازي  برداري در يك دوره شبيه  متغير بهره492 متغير طراحي و 3( متغير تصميم 495حالت با 
  . باشند  ميA2 مانند تابع هدف تعريف شده در مدل B2 و B1ف در مدلهاي توابع هد

  
  نتايج  - 3-4

 در اين .مطالعه موردي انجام شده در اين پروژه سد بختياري مي باشد كه روي رودخانه بختياري قرار گرفته است
و % 12/92رد نيروگاه بترتيب برابر با و راندمان و ضريب كارك% 90مطالعه، سطح اعتمادپذيري مطلوب تأمين انرژي برابر با 

، در 10 برابر با A1 در مدل PSOهمچنين پس از يك روند سعي و خطا تعداد ذرات الگوريتم . اند  در نظر گرفته شده25/0
 5/1 و 3/2 بترتيب برابر با c2 و c1 و همچنين ضرايب 80 برابر با B2 و در مدل 40 برابر با B1، در مدل 20 برابر با A2مدل 
  : آيند نشان داده شده است بدست مي) 1(با اجراي مدلهاي چهارگانه نتايج مطابق آنچه در جدول .  نظر گرفته شدنددر

  
  سازي نتايج مدلهاي بهينه): 1(جدول 

Item Model A1 Model A2 Model B1 Model B2 
Total net cost -24090.8 -24086.8 -21785.71 -24171.2 
Reliability (%) 90.04 89.84 90.04 90.04 
Normal Water Level (Meters above sea level) 830 830 830 830 
Min. Operation Level (Masl) 814.5 814.5 820.7 761 
Powerplant's Capacity (MW) 1143.79 1143.8446 537.47 1116.1 
Annual Firm Energy (MWh) 2.4166×106 2.4159×106 1.1502×106 2.3254×106 
Annual Secondary Energy (MWh) 7.7184×105 7.7257×105 1.7440×106 8.7771×105 

  
 قادر به پيدا كردن بهترين جواب از حيث مقادير توابع هدف B2بر اساس نتايج حاصل مالحظه مي شود كه مدل 
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 و A1 و مدلهاي B2ت آمده در مدل اما نكته قابل توجه اينست كه تفاوت مقدار هزينه خالص بدس. باشد بدست آمده مي
A2به عنوان يك نتيجه . شوند، مطابق آنچه كه قابل انتظار بود نيست  كه در آنها صرفا متغيرهاي طراحي بهينه سازي مي

برداري نامحسوس است و سياست استاندارد استفاده  سازي متغيرهاي بهره توان چنين استنباط كرد كه نقش بهينه اوليه مي
تواند به جوابهاي قابل قبولي از حيث اين   در تعيين و محاسبه مقادير رهاسازي از مخزن ميA2 و A1لهاي شده در مد

اند جوابهاي  برداري نتوانسته سازي توأم طراحي و بهره رغم آن اينكه مدلهاي بهينه  علي. برداري نايل شود متغيرهاي بهره
هند، محل سوال بوده و مي تواند دو علت مختلف داشته باشد كه روشن سازي طراحي را مطابق انتظار بهبود د مدلهاي بهينه

 39 با فضاي جستجوي B2 در مدلهاي PSOتواند اين واقعيت باشد كه الگوريتم  علت اول مي. شدن آن حائز اهميت است
ايط مالحظه در اين شر. تواند به جواب بهينه سراسري مساله همگرا شود  بعدي نمي495 با فضاي جستجوي B2بعدي و 

تواند جوابهاي بهتر موجود   نزديك شده و نميA2 يا A1 در بهترين شرايط صرفاً به جوابهاي مدلهاي PSOشود كه  مي
تواند ناشي از اين عامل باشد كه  علت دوم نتايج حاصل مي .برداري را عليرغم وجود آنها بيابد پيرامون متغيرهاي بهره

 با درجه آزادي B2 مدل تر  متغير حتي براي مساله عمومي3رجه آزادي حداكثر  با دA2 و A1جواب حاصل از مدلهاي 
 يا A2 يا A1 نيز همان جواب مدل B2به بيان ديگر جواب بهينه سراسري مدل .  متغير يك جواب بهينه سراسري است495

 و Afzali(ده است نتايج مويد فرضيه مذكور در يك مدل برقابي چند مخزنه تجربه گردي. بسيار نزديك بدان است
فضاي علت تن جواب بهينه مساله نيست؛ بلكه ياف در PSOناكارآمدي الگوريتم علت  شرايطدر اين . )2006همكاران، 

برداري   متغير بهره492به بيان ديگر با توجه به اينكه . باشد  بعدي در فضاي جستجوي آن مي495بسيار كوچك موجه مساله 
R(t) و ديگر محدوديتهاي موجود در مساله بسيار بهم وابسته مي باشند؛ گرچه فضاي جستجوي  از طريق روابط پيوستگي

است، )  بعدي3فضاي حداكثر   (A2 يا A1بسيار حجيم تر و وسيعتر از فضاي جستجوي مدلهاي )  بعدي495فضاي (مساله 
منظور يافتن پاسخ به اين  لذا به. شندبا ليكن فضاي موجه اين دو مسأله و در نتيجه جواب بهينه آنها بسيار بهم نزديك مي

 به عنوان يك جواب اوليه براي A1 و ديگر متغيرهاي بهينه طراحي مدل R(t)سواالت، در مرحله اول با گنجاندن جوابهاي 
اين نتيجه ).  درصديكدر حد (تواند اين جواب اوليه را بهبود بخشد  ، مالحظه شد كه مدل به ميزان بسيار ناچيز ميB2مدل 

باشد    نيز ميB2 يك جواب بهينه سراسري يا بسيار نزديك به جواب بهينه سراسري مدل A1ين فرضيه را كه جواب مدل ا
شود كه ضرر ناشي از هر ميزان   مالحظه ميدر ادامه، با كمي دقت در توابع هدف مدلهاي توسعه يافته. بخشد را قوت مي

اين بدان معني است كه . در تابع هدف مدل محسوب شده استكمبود در تامين بده انرژي مورد نظر به شكل خطي 
نتيجتاً چندان دور از ذهن نخواهد . شوند هاي بزرگتر و شديدتري تنبيه نمي كمبودهاي بزرگتر و شديدتر بهيچ وجه با جريمه

جواب بهينه سراسري  يك  در تامين بده انرژي،استاندارد برداري معلوم   با سياستهاي بهرهA2 يا A1بود كه جواب مدلهاي 
ساده ترين روش جهت اثبات صحت ادعاي فوق تغيير تابع هدف مدلهاي  . نيز باشدB2يا بسيار نزديك به آن براي مدل 

بدين . اي است كه در آنها ناشي از كمبودهاي بزرگتر، جريمه هاي بزرگتري نيز به مدل تحميل شود توسعه يافته به گونه
ناظر با شدت شكست سيستم در تأمين انرژي مورد نياز در هر ماه به توابع هدف مدلهاي منظور يك تابع جريمه جديد مت

A1 و B2 شود افزوده مي) 11( مطابق با رابطه:  

[ ]∑
=

−×=
T

t

k
vul tEtFEtzP

1
. ))()(()(            )11 (  

، t نياز در ماه  انرژي مطمئن موردFE(t)جريمه ناشي از شكست در تأمين انرژي الزم در كل دوره،  .Pvulكه در اين تابع، 
E(t) انرژي توليد شده در ماه t ،z(t) يك متغير صفر و يك كه مقدار آن برابر يك در صورت كمتر بودن انرژي توليدي از 

 در نظر 4باشد كه مقدار مناسب براي آن برابر با   توان تابع جريمه ميkباشد و  ميزان مورد نياز و صفر در غير اينصورت مي
  .اند  در اين حالت ارائه شدهB2 و A1نتايج بدست آمده توسط مدلهاي ) 2(جدول در . شود گرفته مي
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   در حالت درنظرگيري جريمه براي شكستB2 و A1سازي  نتايج مدلهاي بهينه): 2(جدول 
Item Model A1 Model B2 
Total net cost -18534 -23515.5 
Reliability (%) 90.5 90.04 
Normal Water Level (Masl) 830 830 
Powerplant's Capacity (MW) 482 1055.4 
Annual Firm Energy (MWh) 1.0563×106 2.2662×106 
Annual Secondary Energy (MWh) 1.5552×106 9.0173×105 

  
تفاوت قابل  B2  مدل جوابگردد،  نتايج حاصل از مدلهاي با كنترل آسيب پذيري مالحظه ميدرهمانگونه كه 

دليل تفاوت بين جوابهاي اين دو مدل، استفاده از سياست . شود مشاهده مي A1ل  مدبا در مقدار تابع هدف اي مالحظه
 بوده كه در نتيجه سيستم با در نظرگرفتن وضعيتهاي آبي B2 در مدل برداري از مخزن به عنوان متغير تصميم مساله بهره

 كاهش شكستهاي در نتيجه با كاهش سرريزي مخزن و خصوصاً. آينده، تمايل دارد از آب موجود حداكثر استفاده را بكند
  . گردد  تابع هدف مي قابل مالحظه در نتيجه بهبودبزرگ در دوره هاي خشك باعث افزايش ميزان توليد انرژي و

 بمراتب B1شود كه ظرفيت بهينه نيروگاه حاصل از مدل  مشاهده مي) 1(با بررسي نتايج ارائه شده در جدول 
تواند اين موضوع باشد كه تحميل يك ساختار خطي بر  دليل اين امر مي. ظرفيت بهينه نيروگاه در ساير مدلهاستكمتر از 

در نتيجه اين كار، يافتن مقدار . سازد  ميB2 فضاي موجه مسأله را بسيار كوچكتر از مدل B1خروجيهاي مخزن در مدل 
 بهينه R(t)براي اثبات اين ادعا سعي شد جوابهاي سري . باشد يه مي نتيجه شده قابل توجB2اي بيشتر از آنچه در مدل  بهينه

پس از اين كار، با بدست آمدن .  درآيندB1 در قالب معادالت رگرسيوني خطي نظير معادالت مدل B2حاصل در مدل 
صل شديداً سازي سياستهاي خطي حاصل از آن مالحظه گرديد كه مقدار تابع هدف حا  پايين و خصوصاً با شبيهR2ضرايب 

 مخزن چندان در قالب روابط خطي  ازاين بدان معناست كه مقادير بهينه خروجي). 13195.71-حدود ( يابد  نقصان مي
 ناشي از تحميل يك B2 و B1 تفاوت تابع هدف مدلهاي درنتيجه.  قابل نمايش و نمايندگي نيستB1استفاده شده در مدل 

 ناچار شده B1مدل با تحميل چنين ساختاري .  استB2 به مدل B1 مدل  در )ساختار خطي(ساختار جواب بهينه خاص 
اي ريشه  علت وقوع چنين پديده. اي از ظرفيت نيروگاه و در نتيجه انرژي مطمئن توليدي بكاهد است كه تا حد قابل مالحظه

م از سود فروش انرژي كاهد و ه در اين واقعيت دارد كه مدل به ازاي كاهش ظرفيت نيروگاه هم از هزينه نيروگاه مي
از طرفي، از آنجا كه ارزش انرژي مطمئن به همان اندازه انرژي كل محسوب شده است، سود ناشي از كاهش . مطمئن

هزينه نيروگاه بر ضرر ناشي از كاهش انرژي مطمئن چيره شده و بنابراين مدل جواب بهينه را در ظرفيت نيروگاه بسيار پايين 
  .نزديك به ديگر مدلها يافته استو با تابع هدفي تقريباً 

در سازي مورد نظر در اين تحقيق، تغييرات تابع هدف  به منظور نشان دادن پيچيدگي فضاي جستجوي مسأله بهينه
برداري و ظرفيت نصب نيروگاه در رقوم نرمال بهينه بدست آمده   به ازاي تغييرات متغيرهاي رقوم حداقل بهرهA2مدل 

)830 Masl ( در شكل)نشان داده شده است)1  .  
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  A2فضاي جستجوي مسأله بهينه سازي در مدل ): 1(شكل 

  
شود، تابع هدف مسأله يك تابع هدف غيرمحدب و داراي نقاط بهينه  مشاهده مي) 1(همانگونه كه در شكل 

موضوع در حاليست اين نمايد؛  اي پيچيده و مشكل مي سازي متناظر را تبديل به مسأله باشد كه مسأله بهينه محلي متعدد مي
 با يك فضاي جستجوي سه بعدي و بسيار كوچكتر نسبت به فضاي جستجوي مطرح A2سازي در مدل  كه الگوريتم بهينه

  .باشد  مواجه ميB2 و B1در مدلهاي 
  

  گيري نتيجه -4
 برقابي،  و يك مدل شبيه سازي مخزنPSOدر اين مقاله توسعه مدلهاي برنامه ريزي رياضي با تركيب الگوريتم 

در اين راستا، . برداري از يك سيستم برقابي از منظر مطالعات منابع آب مدنظر قرار گرفت سازي طراحي و بهره جهت بهينه
سازي متغيرهاي طراحي و در دو مدل   شبيه سازي توسعه يافته است؛ كه در دو مدل اول بهينه-چهار نوع مدل بهينه سازي

نتايج حاصل از اجراي مدلهاي . برداري سيستم هدف مسأله بوده است طراحي و بهرهسازي توأم متغيرهاي  ديگر بهينه
 در همگرايي PSOبرداري از سد بختياري بيانگر توانايي مطلوب الگوريتم  چهارگانه مذكور در بهينه سازي طراحي و بهره
 در PSOتوان از قابليتهاي الگوريتم  ميد كه چگونه نده  نتايج نشان مي.باشد سريع به سمت جوابهاي بهينه مطلوب مساله مي

ثر بهره جست و ؤله با تركيب متغيرهاي متعدد و نيز توابع غير خطي، پيچيده و غير محدب به شكل مأطراحي بهينه يك مس
  .در يك طرح واقعي منافع حاصل را بهبود بخشيد
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